
REGULAMIN 

Turnieju Piłki Siatkowej dla Andrzeja Modzelewskiego 

 

 
1. Organizator imprezy: 

• Starostwo Powiatowe w Szczytnie 

• Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie 

• Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie 

 
2. Cel imprezy: 

• Podnoszenie sprawności ogólnej uczestników. 

• Pomoc dla chorego Andrzeja Modzelewskiego 

• Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności.  

• Stworzenie sportowej atmosfery z umiejętnością przestrzegania zasady „fair 
play”. 

 
3. Termin i miejsce imprezy: 

• 10.12.2022r.(Sobota) Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie ul. 
Polska 18, godzina 9:00 

• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są pod nr telefonu:  
89 624 86 15  od godz.7.30 do 15.30 do dnia 7.12.2022r. Ilość drużyn 
biorących udział w turnieju jest ograniczona.  
 
 Godz. 9.00 - odprawa kapitanów, losowanie i ustalenie systemu rozgrywek. 
 Godz. 9.15 – oficjalne otwarcie turnieju, początek rozgrywek. 

 
4. Warunki uczestnictwa: 

• Opłata wpisowa wynosi min. 20 zł od osoby do puszki płatna na turnieju  

• Rozgrywki mają charakter charytatywny i amatorski 

• Drużyna może składać się zarówno z kobiet jak i mężczyzn 

• Każdy zawodnik przed rozpoczęciem turnieju musi wypełnić oświadczenie 
dotyczące stanu zdrowia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich 
wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.  

 
 
5. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność: 

• Zawodnicy biorą udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. (Każdy 
uczestnik turnieju bierze w nim udział dobrowolnie i wchodząc na boisko 
akceptuje warunki panujące na hali sportowej w związku z powyższym nie 
będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów turnieju w sytuacji gdy 
ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi w czasie rozgrywek.) 

• Uczestnicy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. 

• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  



• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom 
organizatora w zakresie ładu i porządku oraz zaleceń  COVID 19 na obiekcie 
sportowym, w którym rozgrywane są zawody.   

• Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych 
środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia 
sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. 
 

6. System rozgrywek i przepisy gry: 

• System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i ustali go 
organizator turnieju. 

• Spotkanie toczy nie do dwóch wygranych setów (do 25pkt, trzeci set do 15) 

• Drużynę stanowi maksymalnie 12 zawodników. 

• Gra odbywa się na męskiej siatce 243 cm. 

• Pozostałe zasady gry zgodne z oficjalnymi przepisami siatkówki. 
 
 

7. Nagrody: 

• Puchary dla trzech najlepszych drużyn turnieju. 
 
8. Postanowienia końcowe: 

• W sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie organizator 
imprezy. 

• W kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia spotkania..  

• Organizator zapewnia wodę dla drużyn biorących udział w turnieju. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


